Event and Ticket Terms and Conditions:
Organizer / we / us / our means Al Ain Club
Investment Company LLC. Venue means all areas of
the venue hosting the event to which this ticket
relates (the Event). You means a holder of a ticket for
an Event.

:شروط و بنود الفعالية والتذكرة
.م.م. تعني شركة نادي العين لإلستثمار ذ/ لنا/ نحن/الجھة المنظمة
أما موقع الفعالية فيعني كل األماكن التي تستضيف الحدث أو
 أنت تعني حامل التذكرة.(الفعالية الخاصة بھذه التذكرة )الفعالية
.الخاصة بالحدث أو الفعالية

1. By attending the Event, you agree to comply
with and be bound by the Event and Ticket
Terms (available at www.hbzstadium.ae) and
any applicable laws and regulations which
govern the use of the tickets.

بشروط
الرابط
اإللتزام
إستخدام

 أنت توافق على األلتزام، بحضورك الفعالية.1
وبنود التذكرة والفعالية )الواردة على
 ( كما وتوافق علىwww.hbzstadium.ae
بكافة القوانين واللوائح السارية التي تنظم الية
.التذاكر

2. All tickets are the property of the Organizer.
You must return any ticket you hold to us or
our representatives if we ask you to do so.

 تكون كل التذاكر ملكا ً للجھة المنظمة ويتعين عليك.2
إرجاع أية تذكرة بحوزتك لنا أو لممثلينا إذا طلبنا منك
.ذلك

3. You represent and warrant that the ticket is
for personal use only. This ticket is nontransferable and non-exchangeable. We can
confiscate a ticket from you if you resell it or
attempt to resell it at a price higher than face
value. We are not obliged to admit to the
Venue any person holding a damaged or split
ticket, or whose ticket has been lost or stolen.
If you fail to produce a valid ticket on
demand, we are entitled to require that you
leave the Venue. Please note that you are not
entitled to any refund or compensation in any
such circumstances.

 ال. أنت تضمن أن التذكرة ھي إلستخدمك الشخصي فقط.3
.يمكن تحويل التذكرة لشخص اخر وال يمكن تبديلھا
يحق لنا أن نصادر التذكرة منك إذا قمت بإعادة بيعھا أو
 نحن.حاولت إعادة بيعھا بسعر أعلى من قيمتھا الفعلية
لسنا ملزمين بأن نسمح ألي شخص يحمل تذكرة تالفة أو
 أو ألي شخص فقد،ممزقة بالدخول الى موقع الفعالية
 إذا لم تستطيع أن تقدم تذكرة.تذكرته أو سرقت منه
 يحق لنا أن نطلب منك مغادرة موقع،سارية عند الطلب
 يرجى العلم بأنه ال يحق لك استرداد نقودك أو.الفعالية
.الحصول على أي تعويض في مثل ھذه الحاالت

4. We reserve the right to refuse admission or
eject visiting team supporters who enter Al
Ain FC supporter sections in the stadium.
Please note that you are not entitled to any
refund or compensation in any such
circumstances.

أو إخراج أي من مشجعي/ نحتفظ بحق رفض دخول و.4
الفريق الضيف الذين يدخلون األقسام المخصصة
 يرجى العلم.لمشجعي نادي العين لكرة القدم في اإلستاد
بأنه ال يحق لك استرداد نقودك أو الحصول على أي
.تعويض في مثل ھذه الظروف

5. We may: (A) add, withdraw, reschedule an
Event and/or vary advertised programs,
prices, venues, seating arrangements and
audience capacity; (B) delay/cancel an Event;
(C) exercise our rights under paragraph 2

 )أ( إضافة أو سحب أو إعادة جدولة الفعالية و:  يحق لنا.5
، األماكن، االسعار، أو البرامج الدعائية المتنوعة/
 )ب( تأخير،تنظيم المقاعد والطاقة االستعابية للجمھور
2  )ج( ممارسة حقوقنا بموجب الفقرة، إلغاء الفعالية/

above, in each case at our sole discretion, at
short notice and without issuing a refund or
any other compensation.

اعاله وذلك وفقا لتقديرنا المطلق و ذلك من خالل إعطاء
مھله قصيرة ومن دون إعادة أي مبالغ لك أو أي
.تعويض آخر

